Gudstjenester:

Starup Kirke

Menighedsrådets møder:

Dato

Kl.

Præst

17. maj

10.00

6.s.e.påske

J. Kappel Hansen

18. juni kl. 19.00

24. maj

10.00

Pinsedag

J. Kappel Hansen

26. august kl. 20.00

25. maj

11.00

Anden pinsedag

Fælles; Tørning Mølle.

23. september kl. 19.00

31. maj

10.00

Trinitatis søndag

J. Kappel Hanen

21. oktober kl. 19.00

7. juni

10.00

1.s.e.trinitatis

P. Larsen

25. november kl. 19.00

14. juni

10.00

2.s.e.trinitatis

J. Colding Frederiksen

Kirkelig vejviser:

21. juni

10.00

3.s.e.trinitatis

J. Kappel Hansen

28. juni

10.00

4.s.e.trinitatis

J. Kappel Hansen

5. juli

10.00

5.s.e.trinitatis

J. Kappel Hansen

12. juli

10.00

6.s.e.trinitatis

J. Colding Frederiksen

19. juli

09.00

7.s.e.trinitatis

P. Kristiansen

26. juli

Ingen

8.s.e.trinitatis

Ingen

2. august

10.00

9.s.e.trinitatis

P. Larsen

9.august

10.00

10.s.e.trinitatis

J. Colding Frederiksen

16. august

10.00

11.s.e.trinitatis

J. Kappel Hansen

23. august

10.00

12.s.e.trinitatis

J. Kappel Hansen

30. august

10.00

13.s.e.trinitatis

J. Kappel Hansen

6. september

10.00

14.s.e.trinitatis

J. Kappel Hansen

Konfirmandindskrivning
for de elever der vil konfirmeres i Starup Kirke
hhv. 24. april og 1. maj 2016, foregår i Starup
Kirke tirsdag den 25. august 2015 kl 19.30.

20. maj kl. 19.00

- stedet hvor vi mødes
Alle møder holdes i Sognehuset
og er offentlige.

Sognepræst J ør gen Kappel Hansen
Starup Hedevej 21
tlf. 21 20 20 31
jkha@km.dk
Bistandspræst J ette C. Fr eder iksen
Moltrup Bygade 40
tlf. 21 23 25 15
Kirkegårdskontoret
Starup Hedevej 21
tlf. 74 52 88 08
Organist J ytte Egfos
tlf. 74 52 25 01 / 20 27 25 26
musikcentret.nel.jytte@mail.dk
Kirkesanger Egon Schøtt
tlf. 74 52 67 14

Du er hjerteligt velkommen.

Menighedsrådsformand
Jørgen Dahlmann
tlf. 74 52 88 97 / 20 48 88 97
Næstformand Kir sten Gr auholm
k.grauholm@teliamail.dk
Kirkeværge og kirkeblad Per Flintr up
tlf. 74 52 63 52
post@pf-trading.dk
Sekretær og kirkeblad Lone J ør gensen
Strynøvej 10
tlf. 25 30 99 98
lone@nela.dk
Kasserer Niels Ar ne J ensen
tlf. 25 39 24 56

Graver Annetinne Holst
tlf. 23 44 84 81
starupkirkegaard@hotmail.com

Menighedsrådsmedlem
Aksel Mathiesen
tlf. 30 26 79 40
fam.Korsholm.Mathiesen@gmail.com

Sognehusbestyrer Hanne Fr eder ichsen
tlf. 28 12 12 11

Menighedsrådsmedlem Eva Lund
Pedersen

Kirkebil Taxa - bestil i god tid
tlf. 70 10 75 00

Regnskabsfører J akob J epsen
jaking@stofanet.dk

Medbring dåbsattest.

www.starupkirke.dk

www.starupsogn.dk

Nr. 2 - 2015

18. maj - 31. august
Du sidder nu med det nye kirkeblad i
hænderne. Vi håber, du kan lide det.
Vi ved, at mange altid har kirkebladet
hængende inden for rækkevidde, enten på
opslagstavlen eller køleskabet, så man
hurtigt kan slå op og se hvornår, der sker
noget spændende. Det er vi meget glade
for.
Med dette nye layout har vi mulighed for
at gøre lidt mere ud af det, der rører sig i
sognet.
Men det er ikke kun kirkebladet, der er i
forandring. Samfundet forandrer sig også, og der kommer bl.a. flere og flere
forskellige familie-former og enlige også i Starup.
Sogne-café
Derfor starter vi en sogne-café, der skal
holde åbent hver mandag fra 10.00 til
12.00 - i hvert fald i starten.
Her vil du kunne komme og få en god
kop kaffe, en snak, et spil skak, læse en
avis, drøfte strikkeopskrifter eller bare
hygge.
Vi byder dig velkommen, uanset om du
er forælder på orlov, senior med god tid
eller noget helt andet.
Med andre ord åbner vi Sognehuset, og
så er det dig, der er med til at bestemme, hvad det skal bruges til.

Men en sogne-café er jo ingenting uden
en sød vært/værtinde. Derfor søger vi 34 personer, der på skift kunne tænke sig
at hygge om gæsterne om mandagen. Er
det lige dig, så ring eller skriv til os.
Vi håber på, at vi kan holde den første
café-dag den 31. august 2015, og så
hver mandag derefter.
Sct. Hans aften
I år har lokalsamfundet i Starup tænkt
gode tanker og ”gen-opfundet” Sct.
Hans aften ved kirken. Så tag dine gummistøvler på og invitér din familie med
til et af årets højdepunkter i Starup tirsdag den 23. juni.
Din kirke
Vi kan sagtens arrangere en masse forskellige ting. Men for at ramme det, der
rører netop dig, vil vi gerne høre, hvad
du kunne tænke dig, der skete i sognet.
Skal vi have spaghetti-gudstjeneste?
Grill-med-Gud aften? Skovturs-andagt?
Andre foredragsholdere?
Din menig er vigtig for hele arbejdet
rundt om kirken og i sognet generelt. Så
vær både vedkommende og velkommen!
Vi ses!
Lone Jørgensen,
sekretær

Aktiviteter: Med forbehold for ændringer. Hold dig opdateret på www.starupkirke.dk
Torsdag 21. maj 19.00 i Sognehuset
MUSIK FOR ALLE
Sædvanen tro afholder Musikscentret sæsonens afslutningskoncert under ledelse af
Jytte Egfos. Her møder vi de nye talenter, vi skal holde øje med i årene fremover. En
virkelig hyggelig aften i selskab med unge talenter.
Gratis entré
Tirsdag 9. juni 19.00 i Kirken
CARL NIELSEN KONCERT
Komponisten Carl Nielsen har denne dag 150 års fødselsdag. Vi fejrer det med en fantastisk koncert med Haderslev Musikskoles MGK- og Talentlinje med flere. Blandt
meget andet er der 4-hændigt klaver. På orglet er domorganist Henrik Skærbæk og Jytte Egfos. Karl Erik Olesen er vores guide gennem aftenen.
Gratis entré
Søndag 20. september i Sognehuset efter gudstjenesten
KIRKEFROKOST
Invitér din nabo, veninde og barnebarn på frokost. Det er hyggeligere, end du tror! Særligt velkommen til konfirmanderne (som spiser gratis), og deres familier som vi gerne
vil hilse på.
Kr. 40,- inkl. kaffe/te
Tirsdag 22. september 10.30 i Kirken
FOR BØRN
Betty og Peter Ahrent kan opleves i kirken med musik og historier. For 0., 1. og 2.
klasse. Som altid bliver det rigtigt festligt.
Tirsdag 22. september 19.00 i Sognehuset
FOREDRAG
Vi skal høre et utroligt spændende foredrag med titlen ”Konstantinopel og Putin”.
Jørgen Kappel Hansen har under sin studieorlov fundet stof til en farverig aften om det
mægtige rige midt mellem kristendommen og islam.
Kaffe kr. 25,Torsdag 1. oktober 19.00 i Sognehuset
KUN FOR PIGER
Trine Alvilda Jensen giver os piger en fantastisk aften med grin og alvor. Under titlen
”Livsglæde i medgang og modgang” bliver vi underholdt på allerbedste måde.
”Tea-party” traktement med 1 øl/vand kr. 50,Søndag 4. oktober 15.00 i Kirken
MUSIKALSK FOREDRAG
Vi får besøg af Jesper Langberg og hans datter, sammen med pianisten Charlotte Thaning. Vi skal høre et blandet repertoire med historier og musik. Som altid vil der være
rift om billetterne, som du kan købe på www.haderslevbilletten.dk til kr. 150,Tirsdag 20. oktober 19.00 i Sognehuset
KUN FOR MÆND
Denne aften må pigerne blive hjemme. Vi skal mandehørme med et fantastisk foredrag
af major Steen Petersen, der har titlen ”Mænd og Drenge”. Du vil kunne finde næsten
ægte pub-stemning.
Mandemad inkl. 1 øl/vand kr. 50,Onsdag 4. november 20.00 i Kirken
MUSIK
Dissing, Dissing, Las & Charlotte Møller kommer og spiller Bob Dylan. Vi garanterer,
det bliver forrygende! Billetter på www.haderslevbilletten.dk til kr. 150,-

Præstens Platform:
En Børneprædiken. Hvad er det?
Ved en gudstjeneste inviteres de tilstedeværende børn mellem 2 og 10 år til at
komme op til mig under Korbuen.
Invitationen kommer umiddelbart efter,
at jeg har læst dagens evangelietekst fra
prædikestolen. Derfra går jeg så ned og
møder børnene. Nogle gange er der en
forælder med for at assistere et mindre
barn - og det er meget fint.
Så går vi i gang.
Somme tider bringer jeg børnene over
til døbefonten, hvor jeg tager dåbsfadet
af, således at de kan få lejlighed til at se
ned i ”det store hul”, hvori man tidligere døbte børn. Jeg fortæller børnene,
hvordan man dengang kunne dø af den
evt. lungebetændelse, man pådrog sig
efter at være blevet døbt i det kolde
vand. Og om at præsten somme tider
om vinteren bragte en opvarmet sten
over i døbefonten fra præstegården,
således at vandet blev lidt varmere.

Vi præsenterer: Næstformand og kontaktperson
Derfor har man i nogle kirker et ”låg” i
form af en dåbshimmel.
Døbefonten i Starup Kirke har været
væk i nogle år, og der går frasagn om at
den har været brugt som drikketrug for
husdyr på gården.
Somme tider fortæller jeg børnene om
vægmaleriet om Abraham og Isak, og
hvordan vi kan se Guds hånd oppe i
hjørnet. Men at ingen har set Gud. Hvad
vi ved om Gud, ved vi gennem Jesus
Kristus, som så til gengæld er afbildet
på den modsatte væg i kirken. Og vi har
faktisk 13 billeder af Jesus i Starup Kirke.
Somme tider fortæller jeg om dyrene og
englen i forbindelse med evangelistfigurerne på prædikestolen, og så fører jeg
børnene op til Apsis, hvor dyrene og
englen også er afbilledet. Og børnene
skal genfinde dem deroppe.

Vi har fået Kirsten Grauholm til at fortælle lidt om sit job i menighedsrådet:
- Jeg har været med i menighedsrådet
siden december 2004. Det var ikke uden
betænkeligheder, jeg lod mig opstille,
men jeg er glad for, at jeg sagde ja. Det
er et spændende arbejde, som man møder
mange nye udfordringer i, men også glade og engagerede mennesker.
Som næstformand skal jeg træde til, når
formanden har forfald. Det er en af de
lette opgave for formanden har nærmest
aldrig forfald.
Kontaktpersonen var etager den daglige ledelse på menighedsrådet vegne.

I vinter har jeg arbejdet med at få samlet
alle aftaler i en personalehåndbog, som
blev vedtaget på menighedsrådsmødet
den 14. januar i år.
Heldigvis har vi dygtige og selvstændige
medarbejdere og et godt samarbejde, så
opgaverne er overkommelig.
Jeg kan lide at arbejde med udvikling af
mennesker og er interesseret i samfundet
omkring mig, Jeg er derfor aktiv i flere
forskellige bestyrelser.
Privat er jeg gift med Johs. Vi har tilsammen tre børn, tre svigerbørn og seks børnebørn.

En enkel måde at få børnenes opmærksomhed - med indhold.

Vandet var ”helligt”, så det kunne godt
ligge i døbefonten i mange år - og dermed blive beskidt.

Kontaktpersonen skal holde sig orienteret om medarbejdernes arbejdsforhold,
og varetager de personaleadministrative
opgaver.

Vi har et aktiv liv og nyder, når familien
tager på den årlige skiferie, og når alle
børn og børnebørn kommer på sommerferie hjemme hos os.

Jørgen Kappel Hansen
sognepræst

Børnehjørnet:
Apropos:

Vil du med på skattejagt?
- Hunde: Vi har fået opsat nye skilte ved indgangene til kir kegår den. Vore firbenede venner skal vente udenfor hegnet, når vi besøger
kirkegården. Vi håber, hundene kan læse skiltene...

Starup Kirke er en spændende kirke at gå
på opdagelse i. Den er gammel og fuld af
flotte malerier, der alle sammen har en
spændende historie at fortælle.
Men den er også fuld af sjove, små ting,
som man skal lede lidt efter.

- Bænke: Efter en del (ber ettiget) kr itik, er vi
ved at udskifte bænkene på skovkirkegården med
en mere komfortable model. Det var ikke for
ingenting, at den forrige fik tilnavnet ”Plinten”.

Vi har fundet et 1 -tal på muren
inde i kirken. Kan du også finde
kig. Vi har en lille præmie
der det. Fortæl præsten,

det? Kom ned og
til dig, hvis du finhvor du fandt det.

